
,a 03sNOVA SANTA BARBARA
ESTADo oo pcRerrrÁ

MODELO NO 04
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DEGLARAçÃo DE suJEtÇÃo Ao EDITAL E tNExrsrÊNcrA DE FATos SUPERVENTENTES
TMPEDTTTVOS DA HABTLITAçÃO

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREÇOS No 4/20í7

Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia e desenho.

O signatário da presente, em nome da proponente, (inserir o nome da proponente),
declara, expressamente, que se sujeita às condições estabelecidas no Edital de Tomada de Preço
em consideração, dos respectivos modelos, anexos e documentos, que acatará integralmente
qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das
proponentes que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade
de executar os Serviços.

Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes,
impeditivos da qualificação ou que comprometam a idoneidade da proponente nos termos
do Artigo 32, & 2o, e Artigo 97 da Lei 8.666/93, e suas alterações e que está ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

(inserir o loca[), Qnserir o.S!!a) de (inserT o més) de (inserir o ano)

(carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Brírbara, Paraná -
www.nsb.pr.gov.br
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NOVA SANTA BARBARA
ra tH"Íl

ESTADO DO PARANA

MODELO NO 05
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

PROPOSTA DE PREÇOS

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 4/2017

Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia e desenho.

Prezados Senhores,

Apresentamos e submetemos à apreciação de V. S", nossa proposta de preços
relativa à execução (inserir o objeto da licitação), do Lote Unico da licitação em epígrafe.

O preço mensal proposto para a execução do objeto do lote é de R$ (inserir o
valor da proposta) (inserir o valor por extenso), totalizando R$ (inserir o valor da proposta)
(inserir o valor por ertenso), para o período de 12 (doze) meses,

O prazo de validade da proposta de preços é de (inserir o prazo de validade)
(inserir o prazo de validade por ertenso) dias a partir da data limite estabelecida para o
recebimento das propostas (envelopes no 01 e no 02) pela Comissão de Licitação.

As condições de pagamento são as constantes no edital de licitação modalidade
Tomada de Preços, no 412017.

Aceitamos todos os termos do Edital

Atenciosamente,

carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova Santa Bárbara, Paraná -
www.nsb.or.gov.br
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PREFEITURA IUUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
ESTADO DO PARANA

MODELO NO 06
(razáo social, endereço, telefone, "fac-simile", e-mail e CNPJ)

DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO AO ART. 7o, tNC. XXXII DA CF

À Comissão de Licitação

Ref: EDITAL TOMADA DE PREçOS No 4/2017

Objeto: Gontratação de serviços técnicos de engenharia e desenho.

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo), representante legalmente
constituído da proponente (inserir o nome da proponente) declara, sob as penas da Lei, que não
mantém em seu quadro de pessoal menores de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho
ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de
í 6 (dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a parlir de 14 (quatorze) anos.

(inserir o loca[), (i.@-Slia) de (inserir o mês) de (inserir o ano)

'ôr 0{ I

carimbo, nome, RG no e assinatura do responsável legal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes n" 222,CenÍro, Fone 43. 3266.8100, CEP - 86.250-000 Nova
www.nsb.pr.gov.br

Santa Bárbara, Paraná -
24



Í



a42@ PREFEITURA MUNICIPAL , -li*lü ruovA sANTA BARBARA
-}FE#- ESTADq Do PARANA

PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA
Esr^Do oo paRaNÁ

PORTARIA N" OIO/20I7

O PREFEITO MI.NICIPAL DE NOVA SANTA eÁRBeRA, Tesolve, no
uso de suas atribuições legais:

NOMIiz\l{,

Art.lo - A Comissão Permanente de Licitação. composta pelos seguintes
membros:

} Presidente - Silvio Rosa de Lima - CI RG no 5.027.764-0 SSP/PR

) Membro - Marir José Rezende - CI RG no 9.170.714-4 SSP/PR.
) Suplente - Lindomar llezende - CI RG no 6.642.750- l SSP/PR.

) Membro - Marco Antonio de Assis Nuncs - CI RG n" 1.331.506-92 SSP/PR

Art. 2o - Esta poíaria entra em vigor nesta data, revogadas as disposições

ern contrario.

Nova Santa Bárbara, 05 de janeiro de 2017

á««,
Prefeito Municipal

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Í 43. 3266.E 100, I - 86.250-000 * Nova Santa

Bárbara. Paranâ - tr - E-mail -licitaca@nsb.pr.gov.br-Site- www.nsb.pr.gov.br

Centro, Fone 43 3266.8 100,
Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222,

www.nsb.Pr.gov.br

cEP - 86.25 0-000 Nova Santa Barbara, Paraná -
25





PREFEITURA MUNICIPAL

NOVA SANTA BARBARA 0{3t

CORRESPONDÊNCIA INTERNA

De: Setor de Licitações
Para : Departamento Ju rÍdico

Nova Santa Bárbara, 0110612017

Prezado Senhor,

Solicito análise jurídica do edital e minuta do contrato da
Tomada de Preços n" 412017, cujo objeto é a contratação de serviços técnicos de
engenharia e desenho, visando atender às exigências da Lei Federal no 8.666, de
2110611993, Republicada em 06/07/1994 e demais legislações pertinentes.

Sendo o que se apresenta para o momento

Atenciosamente,

Elaine Cristi Lu
Setor de Licitações

Rua Walfredo Bittencourt de Moraes no 222, Centro, Z 43.3266.8100 X - 86.250-000 - Nova Santa Bárbara,
Paraná - E - E-mails - licitacao@nsb.or.eov.br - www.nsb.pr.gov.br





pREFETTURA Mt NrcrpAr DE NovÀ sÀIITA gáRBÀRÀ
redo Bittencourt de Moraes no 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. o 95.561.080/0001-60
E-mail-: pmnsbGnsb.pr.goy,br - Nova Santa Bárbara - paraná

Parecer juridico

Solicitante: Departamento de Licitações e Contratos

Ref. Processo licitatório
tomada de preÇo n. 04/71

n 057 / 11 procedimento

Fora encaminhado a esta Procuradoria pedido de

parecer acerca da regularidade da minuta do edital e

anexos do processo licitatório autuado sob o n. 051/17,
procedimento tomada de preço, destinado a contratação
de empresa para a prestação de serviços técnicos
complementares de engenharia e desenho, conforme

sol-icitaÇão e justificativa da Secretaria Municipal de

Obras, Trabalho e Emprego.

Éi o breve relatório.

Antes da incursão no objeto central- da presente

manifestação, cabe mencionar que o mesmo está sendo

produzido com arrimo nas disposições do parágrafo
único, art. 38, da Lei n. 8.666/93, a qual dispõe ser
obrigatória a aprovação das minutas do edital e anexos

por parte da assessorÍa técnica juridica.

Esclarece-se que questÕes de cunho preliminar,
tais como a escol-ha da modalidade e a presenÇa de

documentação fundamental no certame )á foram

0ç4
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pREE"ErrIrRia MrNrcrpÀr DE NovÀ sÀIITA gáRBÀRÀ
redo Bittencourt de Moraes n" 222, Eone/Fax (043) 3266-B1O0 t- CNPJ

N. " 95 .561 . 080/0001-60
E-mail: pmnsbGnsb.pr.qov.br - Nova Santa Bárbara - paraná

0{5

verificadas, sendo,

aos instrumentos
administrativo.

Pois bem.

A respeito
técnica, não se vê,

no edita] e anexos.

Com

mani festaÇão

vinculaÇão,

feito.

esta análise
vinculação

excJusiva quanto

do processo

pois,
de

da incumbência

às claras, vic j-o
desta assessoria
de irregularidade

Tanto o edital- quanto a minuta do contrato
correspondem aos recl-amos legais e principiógicos
aplicáveis à espécie.

Particularmente, a minuta de contrato ostenta
bastante cl-areza em seus termos, constando, entre
outras, cIáusul-as que estabel-ecem: a) o objeto e seus

caracteres,' b) o regime de execução ou f orma de

fornecimento; c) preÇos e condições de pagamento; d)

prazos; e) direitos e deveres dos pactuantes; tudo de

acordo com as disposições do art. 54 e seguintes da Lei
n. 8.666/93.

efeito, esta Procuradoria externa
favorável à aprovação dos instrumentos de

balizandor âssim, o prosseguimento do

É, o parecer, euê submeto a melhor intel-ecção.

Página 2 de 3
o
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pREE"ErruRA Mt NrcrpAL DE NovA sANTÀ gáRBARÀ
redo Bittencourt de Moraes n" 222, Fone/Fax (043) 3266-8100 - CNPJ

N. o 95.561.080/0001-60
E-mail: pmnsbGnsb.pr.gov.br - Nova Santa Bárbara - Paraná

Nova Santa Bárbara 01 de junho de 2071.

Procur

de ilesus

rídica

0{s

^
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Imprensa Nacional - recibo de recebimento de ofício Página I de I
fra 0{?

lmprimir Recibo

Presidência da República

Imprensa Nacional
Arv

Envio Eletrônico de Matérias
Comprovante de Recebimento

o
z

,808

A Imprensa Nacional recebeu Ofício Eletrônico com a solicitação de publicação de
matérias com as seguintes características:

Data de envio: 0t106120t7 14:36:02
Origem: Prefeitura Municipal de Nova Santa Bárbara
Operador: ERIC KONDO
Ofício: 4367838
Data prevista de publicaçáoz 05/06120t7
Local de publicação: Diário Oficial - Seção 3
Forma de pagamento: Empenho

As matérias enviadas somente serão publicadas na data e jornal indicados no Ofício
Eletrônico após validação e análise de adequação à legislação que disciplina a publicação
de matérias nos Jornais Oficiais,

Matérias
Seqüencia! Arquivo(s) MD5 Tamanho (cm) Valor

9897297 Edital TP 4 20L7 para publicação diario união.rtf b0c5a223e37b87a4
e81d0c86bb46400e

5,00

Total da matéria 5rO0 R$ 165,20
TOTAL DO OFICIO 5,OO R$ 165,20

http s : //incom. in. gov. brlrec ibo. do ?idoÊ4 3 6 7 8 3 8 0U06120t7

i:Ifurat-usPel-*
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2017-6.1 Mural de Licitações Municipais

0u06lz0L7

0tB

TCEPR

Voltar

Detalhes processo licitatório

Descrição Resumida do Objeto* Contratação de seMços técnicos de engenharia e desenho

Forma de Avalição Menor Preço

Dotação Orçamentária* 05001 1 5 122010020103390390000

Preço máximo/Referência de preço - 78.000,00

R$*

Data de Lançamento do Edital 0110612017

Data da Aberhrra das Propostas 2UO61ZO17

NOVA Dab da Abertura das

Propostas

Datã Registro

Data Registro

Data Cancelamento

)F: 4271512958,0 (Looout)

MUNICÍPIo DE NOVA SANTA BÁRBARA

zo77

Tomada de Preços

stlz9tT

No lícitação/dispensa/inexigibilidade* 4

Entidade Executora

Anox

Modalidade*

Número edital/processo*

Insütuição Financeira

Confato de Emprésümo

Editar Excluir

http://servicos.tce.pr.gpv.br/TCEPR/Municipal/AMUDetalhesProcess€ornpra.aspx 111

pÍovenientes de organlsmos lnternaclonais/multilatcíals dc

I
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Poder
Executivo

Ano V

IMPRENSA

TOMADA DE PRECO NO 4/2017

Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia e desenho,

Tipo: Menor preç0, por item.

Recebimento dos envelopes; ÁÍá âs 13h30min. do dia 21/06/2017.
Abertura dos envelopes: Dla 2110612017 às í4:00 horas.
Preço Máximo: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais).

^@:poderãoserobtidasemhoráriodeexpedientenaPrefeituraMunicipaldeNovaSantaBárbara'sitoàRuaWalfredoBittencourtdeMoraesn0122, pelo fone: 43-32664100, ou por e-mail: licitacao@nsb.or.oov.br Site www.nsb.or.oov.br

Nova Santa Bárbara, 01/06/2017,

Silvio Rosa de Lima
Presidente da Comissão de Licitaçâo

Portaria n' 01012017

vE+

Decreto n.038, de 01 de iunho de 2017

Súmula: 'Dispõe sobre a nomeação de membros do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, e dá outras providências"

O Sr. Eric Kondo, Prefeito Municipal, no uso das suas atribuiçÕes legais,

Decreta:

Art. 1o Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, consoanle a Lei Municipal n.71012014, em substituição aos

membros do Decreto n.020/17, os seguintes senhores:

Representantes do Poder Público: Representantes da Sociedade Civil:

Titulares:

Michelle Soares de Jesus - Secretaria Municipal de Saúde;

Sérgio Gomes Feneira - Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Cultura;

^'ilda Ollveira - Secretaria Municipal de Assistência Social;

"úcio 
Alberto dos Reis - Secretaria Municipal de Obras, Trabalho e Geração de

Emprego.

Suplentes:
Luciana Ribeiro dos Santos - Secretaria Municipal de Saúde;

Simoni Nori Vieira - Secretaria Municipal de Educaçá0, Espoíe e Cultura;
Priscylla Miuki Takao - Secretaria Municipal de Assistência Social;
Marco Antônio de Assis Nunes - Secretaria Municipal de Obras, Trabalho e

Geração de Emprego.

Titulares:
Lucinéia Martins Pelincel - Escola de Educação Especial - APAE/NSB;

Sonia Regina dos Santos - PROVOPAR;

Cleberson Giovani da Rocha Pereira - Entidade Religiosa;

Bruna Tosti dos Santos Calixto - Entidade Religiosa.

Suplentes:
Solange Nocko dos Sanlos - Escola de Educação Especial - APAE/NSB;

Giane Rodrigues da Costa Kondo - PROVOPAR;

José Francisco de Almeida - Entidade Religiosa;
Aparecida Nunes Tosti - Entidade Religiosa.

Art. 20 Fica eleito para o exercício da presidência do Conselho o Sr. Cleberson Giovani da Rocha Pereira, e a vice-presidência a cargo da Sra. Zilda de Oliveira,

ainda, a Secretaria por conta da Sta. Priscylla Miuki Takao.

Art. 30 O presente Decreto entra em vigor na dala da sua publicaçã0, revogandose todas as disposiçÕes contrárias.

Nova Sanla Bárbara, 01 de junho de 2017,

Eric Kondo
Prefeito Municipal

Diário Oficial Eletrônico do Municipio de Nova Santa Bárbara
Rua: Walfredo Bitlencouí de Morses n'222 - Cenlro

Fone/Fax: (43) 326&8100
E-mil: diaÍiooÍicial@nsb.pr.gov.br

w.nsb.pr.gov.br
'.gov.br/portal/transparenda/diaÍlGofi cial-eletÍonico-doe

ommilto assinado poÍ C8rtif@do Digital - Nda Santa
8áóara PÍsídtura Municipel: 955610E0000'160 - AC SERASÂ -
Su6 autonücidade ó g8Ímtida dsdo quê vi$aliado otavés do
sit€: hQ://nsb.pr.9o/.bíhoíhLtanspasciÀ/diaÍio.ofcial.
dofmi6doohttp:ínsb.pr

o,Oficial Eletrônico
Municípiô de Nova Santa Bárbara,;Iurg$

Eric Kondo - Prefeito

Edição N" 1009 - Nova Santa Bárbara, Paraná Quinta-feira, 01 de Junho de 2017. Í
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- MEC, da mesma forma cópia autenticada da identidade profissional do
Sócio Administrador Íornecida pelos conselhos regionais de Administração
e/ou Contabilidade.
PASSAASER:
ll - A proponêntê deverá ter no seu quadro dê sócios ou proÍissionais
contratados, no mínimo 03 profissionais com habilitação dê Meske,
nas áreas de: (Educaçáo, Ética/FilosoÍia s Letras), devendo para tanto
comprovar por meio de cópias autenticadas dos diplomas e/ou certiÍicados
de conclusão de curso, Íornecido por instituiÇÕes de ensino autorizadas
pelo Ministério da Educação e Cultura - MEC.
Por consequência, abrir-se-á novo prazo para entrega dos envelopes de
proposta e progos e documentagáo para o dia 23 de MAIO de 2017, as
10:00 (DEZ) horas. Os outros itens do edital permanecêm inaltorados.
De ciência aos interessados da recorrente decisão. O inteiro teor do
ato convocatório e seus anexos estarão à disposiçáo dos interessados,
a partir desta data, junto ao Dêpartamento de Licitações, na Prefeitura
Municipal de Mariópolis, no horário de expediente, na Rua 6, 1030, em
Mariópolis-PR. Site do Município: www.mariopolis.pr.gov.br. fone: 46 -
3226-8100, e-mail: írancisco.bueno(Omariopolis.or.gov.br. Mariópolis/PR,
04 de Maio de 2017. Nêuri Roque Rossetti Gehlen - Prefeito Municipal.

47877t2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIÓPOLIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIÂL N'24/2017
PROCESSO N'291/2017. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE. Data

da realização: 20 de JUNHO de 20 I 7. Abertura da S€ssão: 14:00 horas. Local: Sala
de Remiões da Prefeitura Municipal de Mariópolis - Rua Seis, n' 1030 - Centro -
CEP: 85.525-000 - Mariópolis, Estado do Paraná. O Municipio de Mariôpolis/PR,
neste ato representado pelo Sr. Prcfeito Municipal Neui Roquc Rossctti Cehlen
e pelo Prcgociro Ofrcial da nrunicipalidade Francisco Valdomiro Bucno, que o
presentc inslrumcnto subscrcvem, toma público quc se encontra abcno, certame

licitatório na modalidade PREGAO PRESENCIAL n".24/2017, do tipo MENOR
PREÇO POR LOTE - Proccsso n." 291 /20 I 7, objctivando a contratação de empresa
para prestação de seruiços dc tmnspoíe escolar, quc será rcgida pela Lei Federal

n." 10.520/2002, Decreto Municipal n'006/2008 de I I de fevereiro de 2008, Lei
complementar no 123/2006, alterações fcitas pela Lei Complementar no 147D014,
aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidm na Lei Fed-
eml n." 8.666/1993, e demais nomas regulamentres aplicáveis à espécie, realizará

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARAA PARTICIPAÇÃO DE MICROEMPRESAS.
ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE -EPP, AO MICROEMPREENDEDOR
INDMDUAL - MEI E Sociedade Cooperativa (S.C.), confonne Lei Municipal
Complenrentar no 4l/2009 de I 7 de julho de 2009 e consoante com o art. 15, § I e

§2 do Decreto Municipal n'36/201 0 de 4 de Maio de 2010. As propostas deverâo

obedecer às especificaçõcs estabclccidas por cstc instrumento convocatório e seus

mexos, que dclc fazem pârte intcgrantc. Os envclopcs contcndo a proposta de preços

c os documentos de habilitação scrão recebidos no endcrcço acima mencionado, na

sessão pública de proccumento do hcgão, após o credenciamento dos intercssados

que se apÍescntarem pm participar do çenamc. A sessão de processamenlo do
Pregão seÉ realiada na Sala dc Reuniões da Prcfcitura Municipal dc Mariópolis

- Rua Seis, n' 1030 - Centro - CEP: 85.525{00 - Mariópolis, Estado do Paraná,

iniciando-se no dra2O/061201'7 às 14:00 horas e será conduzida pelo Pregoeiro

Oficial com o auxilio da Equipe de Apoio, designados nos autos do pÍocesso em

epígrafe. INFORMAÇÃO/EDITÂL: O Edital de Pregão Presencial n" 2412017

completo encontm-se a disposição dos interessados no Depaíamento de Licitaçào
do Paço Municipal - Rua Seis, no 1030 - Centro - CEP: 85.525{00 - Mariópolis,
Estado do Pamná, no hoÉrio de expediente, de Segunda a Sexta-Feira entÍe âs 08:00
ás I I :30 e das I 3:30 ás I 7:30h, E{rail: Íiancisco.bueno@mariopolis.pr.sov.br ou

pelo site glyy.DarispqLs.0rgeubr. Mariópolis/PR, I de Junho de 2017. Neuri
Roque Rossctti Gehlen - Prcfeito Municipal.

1781212017

PREFEITURA MUNICIPÀL DE MARTÓPOLIS
AVTSO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÁO PRESENCIAL N" 25l20I7
PROCESSO N'3 l0/2017. Tipo de Licitação: MENOR PREÇO. Dalada realização:

2l de JUNHO de 2017. Abertura da Sessào: 09:00 horas. Local: Sala de Reuniões

da Prefeitura Municipal de Mariópolis - Rua Seis, n' 1030 - Centro - CEP;

85.525{00 - Mariópolis, Estado do Pamná. O Município de MariópoliíPR, neste

ato representado pelo Sr Prefeito Municipal Neuri Roque Rossetti Cehlen e pelo
Pregoeiro OÍicial da municipalidade Francisco Valdonriro Bueno, que o presente

instrumento subscrevem, toma público que se encontra aberto, certame licitatório
na nrodalidade PREGÂo PRESENCIAL n'. 25/2017, do ripo MENOR PREÇO

- Processo n." 310/2017. objetivando a implmtação de Registro de Preços para

futwa eventual contrataçâo de instituiçào de ensino para realiação de 100 (cem)

horas de cursos para fomação continuada dos profcssores e funcionários da rede

municipal dc ensino, confomc descrição do Ancxo l, que será regida pela Lei
Federal n." 10.52012002, Dccrcto Municipal n'006/2008 de ll de lbvcrciro de

2008 e com fulcro no Decrcto Municipal n'43, dc 29 de agosto dc 2007, regula-
menta o Sistema de Registro dc Prcços, Lei complemcntar n" I 2312006, alterações

feitas pela Lei Complementâr n" 14712014, aplicando-sc subsidiariamente, no que

couberem, re disposiçôes contidas na Lei Federal n." 8.666/1993, e demais nomas
regulamentares aplicáveis à espécie, realimá LICITAÇÃo f,xcLuStve pane
APARTICIPAÇÀO DE MICROEMPRESAS. ME, EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - EPB AO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI E Socie-

dade Cooperativa (S.C.), conforme Lei Municipal Complementar n" 4ll2009 de

l7 dejulho de 2009 e consoante com o aÍ. 15, §l e §2 do Decreto Municipal n'
3ó12010 de 4 de Maio de 2010. Âs propostas deverão obedecer às especificações

estabelecidas por este instrunrento convocalório € seus ânexos, que dele fzem
pane integrante. Os envelopes contendo a proposta de preços e os docultlentos de

habilitação scrào recebidos no cndercço acima nrencionado, na scssão pública dc
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processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados que se apre-
sentar€m pam paíicipar do certame. A sessão de processamento do Pregão será

realizada na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Mariópolis - Rua Seis,
n" I 030 - Centro - CEP: 85.525{00 - Mariópolis, Estado do Paraná, iniciando-se
no dia2l/0612017 às 09:00 homs e scrá conduida pclo Pregoeiro Oficial com
o auxílio da lquipe de Apoio, dcsignados nos autos do processo cm epígrafe.
INFORMAçAO/EDITAL: O Edital dc Pregão Presencial n" 2512017 completo
cncontra-se a disposição dos intercssados no Departamento de Licitaçâo do Paço
Municipal - Rua Scis, n' 1030 - Centro - CEP: 85.525-000 - Mriópolis, Estado
do Paraná, no horário de expediente, dc Segunda a Sexta-Feim entre as 08:00 ás

I l:30 e dm I 3:30 ris I 7:30h, E-mail: francisco.bueno@mariooolis.prgov.br ou pelo
site ww.mariopolis.or.sov.br. Mariópolis/PR, I de Junho de 2017. Neuri Roque
Rossetti Gehlen - Prefeito Municipâl.

47842t2017

I Noua Santa Búrbora

ÁVISO DE I,ICTTÀCÀO
TOMADADE PRFCO NO 4/2017
ObJeto: Contrstrção dc s€nlços técnlcos dc engenharh e descnho.
Tlpo: Menor preço, por item.
Rcccbimento dos envelopcs: Até às I 3h30min. do dia 2l/0612017 .

Abcrtura dos envclopcs: Dis 2U06l2017 às l4:00 horas.
Preço Máximo: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil resls).

|1IIIE$Á Êú11Sl: poderão ser obtidas cm horário de expediente na
Prefeitm Municipal de Nova Smta Bárbua, sito à Rua walfÍedo Bittencouí de
Moraes n' 222, pelo fone: 43-3266-8100, ou por email: licitacaoírànsb.pr.gov.br
Site ww.nsb.pngov.br
Nova Santa Bárbara, 0 I 106120 17.
Silvio Rosa de Llma
Presidente da Comissâo de Licitação
Ponaria n' 010/201 7

47847t2017

I Noua SantaRosa

4829112017

EXTPATO DO ÉDITAL DE PREGÁO PRESENCIAL N' 29/2017
óEFro. corurRArAÇÃo DE EMeRESA eARA MANUTENÇÃo
DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE PARANAPOEMA.
ENTREGA DE ENVELOPES: ATÉ 09:40 HORAS DE
19/06/2017 DATA ABERTURA: AS TO:OO HORAS, DO DIA
19t06t2017.
MA|S TNFORMAÇÕES ATRAVÉS DO TELEFONE (44) 3342-1133.
PARANAPOEMA, 02 DE JUNHO DE2017
LEURIDES SAMPAIO FERREIRA NAVARRO. PREFEITA.

D"::9,"H9"1+r"-1.:'*
2 Íeia | 05lun/2017 - Edição n0 9959

TOMADA OE PRECOS NT OO5/2017

A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA ROSA, EStAdO

do Parená, comunica aos interessados que fará reâlizar licitação na

modalidade acima, visândo à contratação de empÍesa pâre íorneclmento de
móvels e êqulpamêntos hospitalercs perâ atêndeÍ as necessidades da

Unldadê Báslca de Saúde d€st€ MunlcÍpio de Nova Santa Rosa, coníorme
Termo dê Adesão à Resolução SESA 604/2015, entre o MunicÍpio de Nova

santa Rosa e o Estedo do PâÍâná, ondê os recursos envolvidos na ação tem
oritem perclel ou total de íinanciamentos do BIRD, conforme descrito e

especificado no Editâ1.

. Ípo d€ Licitação: Menor Píeço por ltem

. Dete de.bertura dos Envelopês:20106/2017

. Horárlo llmlte paÍa Protocolo dos Envêlopes:09:00 horas

. Horárloda sêssão: 09:00 horas

. Local: Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal
O Edital estará disponível aos interessados, através do site

www.novasantâíosa.pr.gov.br; portal dos Seruiços on Line, consulta

licitações ou poderá ser obtida iunto ao oepartamento de Compras destâ

PrefeituÍa, situada â Av. Tucunduva,833 - Nova Santa Rosâ - PR, no horário
de expediente, de segunda a sexta-feira.

Nova Santa Rosa, 02de Junho de 2017.

Tânia tuhr Werle
Presldente dâ comlssão Pêrmanente d€ Li€itação

48',t16t2017

I Paran&poema
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#jN'106, segunda-fcira,5 dejunho dc 2017

vinculados ao pÍópÍio Município. Áb!íun das propostas e R@e.
bimento do§ lances: a patrir dai 09:00 hoBs do dia 20 de junho de
201?. Enitâl na inteSÍa: À disposiçào dos interessados n! DivisÂo dc
Licihções. nâ Ru Octaviano Tcixein dos San(os, 1000 e !o silc
w-Fanciscobelúâo.pi8oubÍ - licibções, ou âtaavés do siie:
sw.comp6net.gol'.br, lnfomraçõcs conrplemenbrcs at@\'és dos (e-

lefones (46)3520-2107 e 3520-2103.

Francisco Bcltrào, l! de junho dc 201?.
NÂDrÂ DALL ÀoNoL

Prcgeira

Avtso DE RERRATTF|CAçÃo
EDTTAL N' 100/2017

Modalidade: Prcgâo Elclrônico. OBJETO: ReSistro de Preços dc
equipamentos, eletrônicos, uEnsílios, alctrodomésticos, êlctroelerô-
nico§, móveis, móveis sob medida e conjunros scolâres para uli-
lizaçào ds Municipalidode.

O Municipio dc Fmncisco Bcltrâo, esudo do PaMá, inscrito
no CadastÍo Nacional de Pessoa Júidica do Ministério da Femdâ
sob o n'7?.816.510/0001{6, com scdc à Rua Otáviano Tcixeira dos
SantG, 1000, centro, loms público que: I) Fiqm all€mdos os ds-

/^ critivos dos itêns: 005; 00ó; 008; 009; 010: 016: 026: 018; 039 . M7- do ANEXO I do edil0l.2) fica ahcradr â qurnridrdc iolicilâda do
item 014 - BERÇo do ANEXO I do cdital.3) O valor miiximo
estinrôdo dâ licihção pass a ser R$ 803.201,89 (oitoccntos e três nril
düzenlos e m rseis e oitcnta c nove ceotavos). 4) Fica ah€mda s &la
pÍevista pm abetuE c julgmcnto das proposbs c inicio dâ s6sào
de disputa pam o dia 19 de junho dc 2017, às 09:00 homs. 5)
Pemanecem inalleGdas I demais condições do edÍsl.

Fmncisco Bellrào, l! de junlto de 2017.
NÁDIÂ DÂLL ÀCNOL

Prcgeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE GODOY MOREIRA

AVISO DE LICITAÇÂO
PRECÃO PRESENCIAL N' !5/2Ot7. SRP

Para FiN d€ RegistÍo dc Prcços. Processo Licihtório N'8?2017.
O Municipio dc Godoy MoÍ.im Toma Público, para co'

nhecimenlo dos inleressados, que ern 19106/2017, àc 09:00 hoÉs, na
Salâ de Licitações, situada nâ Rua Cmpo Mouio 18,1, Centso,
Godoy Morcin. Estado do Prnná, Rerlia.á o PregÀo Presencill N'
35/2017, que tem como objcto RegistÍo de Preços pan Conlnlação
de empÍasa náE prcstaçâo da seNiços, aquisiçio dc pcças clétricas c
âcessórios novos, paB veiculos automotorcs, e§p@iÍicsrncnte em pa,-
tc elétÍica, objetivmdo s rccuperáçilo e manutcnçâo da fiota de vcl-
culos do Municipio dc Codoy MoreiB, Cópias do L:dital e seus
anexos à disposiçâo ro cndereço âcim, dâs 08;00 às 17:00 Horu,
pelo sitc M.godoymorcim.prgov.br cfiâil: licibçâo(@godoymo-
reira.prgovbr infomaçôes pelo telefonc (41) 146l-1 122.

Codoy Morciro-PR. 2 dc junho dc 2(117.
,osE GoNÇALVES

PREFEITURA MTJNICIPAL DE GUARANIAÇU

AVISO DE LTCTTAçÃO
_ TOMADA DE PREÇOS N'5/2017

O Municipio de Guâmiaçu, Pamná, realiará licibçào n0
modalidôde TOIúADA DE PREÇOS, tipo MENOR PREÇO CLO-
BAL, para Contataçào da obra de par imcntaçio polreiric0 no r4ho
BR 277 à Comuidadc dc Sanu Báóara, ZoDâ Rursl, município dc
Guamniaçu. Abcnu na data d. 21.06.2017. horário 09:00 horas
(horário dc Bmsília) junlo a Sala de LiciEções da PrcfeiruÉ Mu-
nicipal, Âv. Abilom de Soua Naves, 394 - Cenm, GuaÍaniaçu-Pi o
cenamc rcger{e-á pel6 Lcis no 8.666 c Lei ComplementaÍ n"
123/2006 c demais splicáveis. Locais dc acesso: SeloÍ de Licibçõcs,
site www.guamniacu.prgov.br, a parliÍ dcsta data. Infomsçôes com a

Comissào Pcnnânente de Liciuçào efiail: compras@guarania-
cu.prgov.br, - Fonc (45-3212-1162).

Guamniaçu, l: de.iunho de 2017.
JOÀO BATISTA DE ALMEIDÀ.

Presidente Conrissio Penlanente de Licitàçâo

PREFEITURA MI.JNICIPAL DE INDIANÓPOLIS

AVTSOS DE HOMOT.OGACÃO
PREGÃO ELETRôNICO N" 4E/20t7

o prefeito do município de Indianópolis, Esbdo do PMá,
uando das arribuiçõe quc lhe são confcrid4 por Lei. Toma públiso
a Homologâção do prcccdirnento admiristrativo refcrcntc ao Edital dc
Licitação n.'048/2017 modôlidadc PÍc8ão Eletrônico, sobre "Aqui-
siçào Fracionada de lnstrumentos Para Utiliação Nâ !-anfâÍa Mu-
nicipal de Indianôpolis - Famuind" cm làvoÍ dc Clcbcr Nscimcnto
da Rosa - ME, CNPJ 11.142.525/0001.8t, no valor dc R§9.692,«;
Gislaine dc Som - EPB CN?J 12.559.500/0,001-47. no valor dc
RS1t.259.96; rotaliando R§27.952,40 (\'in(e e sêtc ilil. novecenlos e
cinquentâ e dois reais c quarentâ cenhvos).

Diário Oficia! da União - 3

PRF,GÃO EÍ,ETRÔNICO N' 53/2OI 7

O prefeito do municipio de Indi3nópolis, Eslado do Parãná,

usmdo dâs atÍibuições quc lhe sâo conÍcridas po. Lei. To@ público
â Homologaçâo do procedimento administÉlivo rcferentc âo Edikl de

Licitaçào n' 051/2017 modalidáde PÍe8âo EletÍônico, sobre "Aqui-
sição Evcntual de Malcriais e Equipamentos Em Ceral (Malcflal
Hospitalat lnstrumentos Pâ6 Fanfâra Municipal, Mal.riâl llspoíivo,
Móveis, Eletrodomésticos, Unifomes PaE Fanfâra)" Em FavoÍ de

A. Pazinato Maingá - Mc, Cnpj 04.152.905/0001-tl, No ValoÍ de

RS2.E00,00; Cck Comcrcial Eireli - Epp, Ctrpj 22.065.93t/0001-22,
No Valor dc RS8.767,96; Frâtclli Comércio de Máq. e Equip. Ltda -

Epp, CnÍ,j 09.058.708/0001-78, No ValoÍ de RS2.926,56; FÍiovix
Comercio dc Refrigeraçtro Ltda, Cnpj 09.116.105/0001.f9, No valoÍ
de R$30.999.96; Infinil ComeÍcio e Rcpresenhçào Eireli - Epp, Cnpj
21.094.655/000146, No Valor de R$|4.265,00; InteÍbEsil Distribui.
doÍa Lld., Cnpj 17.628,401/0001{9, No Valor de R§692,00; Metalic
Medicâl l'rodutos tlospitalaÍes Lrda - Epp, Cnpj 05.7tt.117/0001-03,
No Vslor dc RS1.050,üt: Raphael Gonçalvcs Niccsio - Me, Cnpj
22.654.tl410001-82, No Valor de Rt410,00; Tecno Scg Infomalica e

SeguÍança dc Dados Llda, Cnpj 13.345.631/0001.83, No Valor dc

R$I.149,50; Topo Licitagôcs Ltda - ME, CNPJ 09.507.206/0001.E7,

no volor dc RS960,00, totâlizândo R§64.090,98 (scss.nla e quatÍo
mil, novcnE reais e novcnu e oito ccntavos).

lndianópolis-PR. l? de junho de 2017.

PAULO CEZAR RIZZATO MARTINS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANOEL RIBAS

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO N'05/2017

^ 
PÍeÍ'eitura dc Manoel Ribas comunica a rcaliação do

Châmamcnto Público No 05/17. Processo AdministEtivo No
0@12017 - lnexigibilidadc de Licilação N' 09/2017 - Credencia-
mento. Objeto: Credenciamenlo de pessoe juridica pam pÍestaçào dc
seruiços como instrutorcs dc cuÍsos vadados ns Sccrclarid de As-
sistência S@ial, Esportc e CultuÍa. Os valorcs â seÍên pagos palos
scniços são os constantcs no Temo dc Referênçia, Ànexo vl do
Edital. Regênciô: Lei FcdcÊl tr'8.666/93 e Lei Estadual tr' 15.608/07
c Dec.eto Estadul n" 4.50709 r altençõcs. O Crcd.nciamcnto po-
deni scr f.i(o pÍeferencialmente até às loh do dia 10/06/17. Edilal
cohplclo c anexos disponiveis no sitci w.manocldbas.prgovbr
(Potul da Tmnspârêncis - Licihções/Adninisuaçâo), Ielo e-môilr
licitacaopmr@gmril.com, ou na Rus Sête de SeEmbro, no 166, das

09 âs llh e ds 14 üs l6h. Infomâçõcs:
l-one/fax (43) l4l5- 1221.

Manocl Ribas/PR, 2 dc junho dc 2017.
ELIZÀBETH STIPP CAMILO

Prelêitâ

PREFEITURA ML]NICIPAL DE MARILUZ

^VI§O 
DE LICIT^ÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N: I/20I7

PROCESSO LÍCITATÔRIO N' O4I/20I7
o MT NICÍPIO DE MARILUZ, arÊvés de sua Comissào

Pemancnto de Liciuçôes, nomeada pela Potuía n" 021 de 13 de
júeiro dc 201?, sito ô Avcnida Marilia 1920 em MaÍilu, Estado do
Pamná tomâ público o Ccrtamc Licitatório. n. modalidade de To-
MÀDÂ DE PREçOS, âcima idcntificada, cujo prcccsso e julgamenlo
serão rcaliados em confomidade com os preceitos de Lei Fedeml n'
t.ó66 dc 21.0ó.93 c Lcis t.tt3/94, 9.648/98 e 9.E54/99 e suas pos-
teriores sob as seguinEs condições: DAT Do RDCEBÍMENTo
ABERTURA DOS ENVELOPES e JULGAMENTO DAS PROPOS-
TAS: DIA 2l de juúo de 2017. IIORA DA ENTRECA DOS EN-
vELOPES: ÂTE AS 8:10 HORAS IMPRETENVELMENTE. HOR^
DA ABERTURA DOS ENVELOPES:09:00 HORAS. LOCAL: EDI-
Ficlo Do PAÇo MUNICIPAL oBJElo: contraraçào dc empÍesa
dcstinada a cxecular obÍas dc readcquaçào de estradas vicinais oon-
fome prcjelos, planilhas orçamentárias c cronograma em anexo ao
Edilal. PREÇO MAXIMO: RS 321.1144.85 (tÍczcnlos c vinle e três
rnil, oitocentos e qurcnla e quatro rcais e oitenla c cinco cenlavo§)
TIPO: MENOR PREÇO. REGIME CONTRATAÇÃO: CLOBAL.
CONDIÇÕES DE PACAMENTO: CONFORME MEDIÇÃO. PRA.
ZO DE EXIiCUÇÃO DA OBRA:60 diâs (sessonta) contados â padir
da date dc essinâtua da ordem de seoiço. RECURSOS: Ministério
da Agriculnra, Prcuririâ e Abffttrimcnto - Convênio: 82019O/Con-
tEpúidâ: Município dc Mariluz. (, pr.sente edital podeÍá sêr n.
tiEdo no Porlal Trãnspârência do Municipio ou na DivisÀo de Com.
pms, situada à Avcnida Mârilia,1920, Centro. Informaçõe3s pelo
tone (44) 3534-80m, com Edson Torcs

M.riluz-PR. 2 dc junho de l0l7
OSMAR BERTON

I'rcsidcntc da C-onrissâo

ts,sN t677-7069 229

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGÁ

AVI§O DE PRORROGACAO
PREGÀO ELETRONICO N! 65/2017

Aquisicao de mleriâis espoíivos c recÍcârivos (bolas de
frrtebol, hsndgbol, basqucte, tenis de mesa e de boracha, colchonetes
c brinquedo pedagogico), carnisetas em vaíios ramanhos e rcalhas dc
banho. pam atendimento das nccessidedes da Ssretana Municrpal dc
Assislencia Smial - S,{SC, por solicileceo de SecÍetaÍi. Municipal de
Parimonio, Compms e Logistica. SEPAT. Recebimento d4 Pro-
posks: al! ss 0E:30 homs do dia 26 de junho rle 2017. Abcmra das
Proposkr: as 08:30 horas do dia 26 de juho de 2017. Inicio da
Disputa dc lances: as 08:J0 hoffi do dia 27 dc juho de 2017. O
edital çompleto estâm disponivel atEves dos sitesi m.madn-
ga.prgov.br - Ponal Tmnsparencia e ww.lici6coe§+.conr.br do Bân-
co do Brssil S/Á.

Maringá. 2 dc junho dc 2017.
ULISSES DE JESUS MAIA KOTSIPAS

l'rcfcilo

PREFEITIJRA MTJNICIPAL DE MAUÁ DA SERRA

AVTSO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇO N! 4/2017

OBJETO: Seiliços ReÍercnte a implantaçâo de uma unidade de aca-
demia da Saúde composta por ma edificaçào de apoio com sa-
nitirios, dcpósito, árca dc vivência c espaço extemos p@ diveBas
alividades, contendo fuca dc .\uipamcnlos, espaço mulliuo/espaço
livre, além dc árca de circullção c árca vcrdc.
TlPo: MENOR PREÇO - CLOBAL
DATA DA DISPoNIBI!IDADE: a paíir do dia 02 06 201?
DATA DE REALIZAÇA0: l9 0e201? ÀS 09:00 HORAS.
ESCLARECIMENToS: o edital e demais intbmaçõcs cncontam-se
à disposição dos inteÍessados M Prefeilura Mmicipal de Mauá da
Sera e atmves do e-msil licitaces@mauadase[a.ptgoubr, de sc-
gunds â sexb feim das 0t:00 as ll:00 e das 13:00 as 17100 homs,
sito a Àvenida Ponb GÍo6sa, 4t0, Ccntro, Mauá da Scna - PR.
TELEFONE: (43) 3 464- I 265

Mauá dâ Ssrâ, I de junho dc 2017.
IIICOR HENRIQUE DA SILVÀ

Prcsidcnte dâ Conissào dc LicitaÇõcs

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA
BARBARA

^vtso 
DE LtctTÀÇÃo

TOMADA DE PREÇO§ N! 4/2OI?

Objeto: Coor.trçào dc sciliços téçtricos dc ctrgeoharia e deseúo.
'l'ipo: Menor prço, por item. Rccebimento dos cnvclopes: Até às
I3h30min. do día 2l/0612017. Abemra dos cnvelopes: Dia
21106/2017 às 14:00 hoBs. Preço Máximo: R$ 7E.000,00 (setcnta c
oito mil rcais). lnfomaçõcs ComplemcntsÍcs: poderão scr obtidas enl
horário dc cxpcdiente na Prcfcitura Munisipal de Nova Santa Bár.
bam, sito à Rua Walfredo Bittencoun dc MoBes n" 222, pelo fone:
4l-1266,t100, ou por email: licitacao@nsb.prBoubÍ Sitc
m.nsb.prgovbr

Nova Santa Ilárbàu-PR. I de junho dc 2017.
SILVIO ROSA DE LIMA

Presidcntc da Comissào

PREFEITI,]RA MUNICIPAL DE ORTIGUEIRA

AYISO DE LIÇITAÇÃO
PRXCÃO ELETRÔNICó N! 3/17

Menoa pÍeço por item
Objelo: Aquisiçào de amalgado4 spsrelho de DVD, aquecedor, ar
condicionado, amáÍio.8rquivos em aço, autoclâve, balançâs, balde,
bebedourc,biombo,bmçadeira, cadeira dc rod6, câdeira cm 4o, ca-
deira odontológica, csro de cuativos, caro maca! cental de [e.
buliaçào, cilindÍo de gás, compre$o odontológico, computadoÍ, no.
tebook, dcsfibriladol dcl$lor l'elal, eletraudiográfico, ercada, es-
figmanômctro, esbnlc em aço, csictoscópia,Í'mo ÍcllctoÍ, fotopoli-
meriador, Scladeirâ, rcfrigcrsdoÍ, imprcssora. Iantenra clinica, la-
ringoscópio, mesa dc r'scritório, longarina. mesa de sxamcs.mcsa dc
mâyo, mcsâ de rcuiâo, mcsa dc ginccologia, mocho, nehulizador,
negatoscópio, no-bÍeâk, oloscópio, oximetÍo, reanimâdor, seladora,
supone dc soÍo, lelcvisor, ullmsom odontológico, vcnlilador, pro-
dutos de vários scguimenlos em geEl paÍa No dâ Seretariâ Mu-
niciÍ'al dc Saúde - CNES 274093t Nâlingui, 2741059 Monjolinho,
2741134 Briolândia e 2741342 Godói confome proposta, no
09324.615000/1140-04 emcnda paÍlamenlÀr - Ministério da Saúde.

Realiaçâo: dia 2210612017 às 09130 hons
Nota: Os Ediuis enconfam{e disponiveis à consulB, gra-

tuilamcnle, ú sede da Frefeiua.http:/ M.odiguciÍa.pÍgov.br e
M.bll.org.bf, Maiorcs infomaçõcs pelo telefone (42) 32?7-1188.

Oíigueira-Pr, 3l dc Maio dc 2017.
DIORGENES LÀURINDO

Prcgoeiro

AMARILDO SEIGO
I\cgociro

706051x1229

Estc docunlcnto pode
pelo ódigo 0003201

seÍ verificado no cndereço cleúônico hnp://rvw.in.gd.h,aÍqricitdc.thi, Documento assinôdo rligitalmente conformc MP nr 2.200-2 de l4l0t/2001, que instilui I
lnfmcsmhn d0 Chaves Públicãs Bmsilcim - ICP-Bmsil.
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/rentês deste lnstrumênto, o mesmo
)ntária:
0-3.3.90.39.00.00
)AÇÃo:
plena vigência as demais cláusulas do

I junho de 2016, que não conflitem com o

7
,ho de 2017.
lA - Oiretor do SAMAE

Municipal de
io da Amoreira
iENCtAL No 22120,7
\ÇóEs E coNTRATos
iGAO PRESENCIAL Nô 22120,I7
!rsrRATtvo No 5í/2017
) eventual e futura aquisição de peças de
) dê veiculos e máquinas da frota municipal.
MESES,

,Ço
,loR PREçO POR LOTE
ITAL
!: até ás 09:00 horãs dc, dia 1 9/06/20 1 7,

onibilizâdo no endeÍeço eletrÕnico
lÍavês do lêleíone (43) 3265-8320.
rnho de 201 7.
regoeiro (Decrato no 078/2017)

rnicipal de Uraí
do Paraná -
IA No 194/2017
special para instauÍaÇão de píocesso
tos em relaçào à empresa Sânetían e dá

ilado do Paraná, no uso de suas atíibuiçÕes
SIDERANDO o t6or da informaçào do CheÍe
) enceríamênto do contralo com a empresa
ccntinuidade do líabalho e r6querendo

) r)â Lei ComplemeÍrtar Íro 036/?015, a
e determinar a instauÍação de PROCESSO
os Íatos e posteÍioÍ pagamento de sêrviços

osto no âÍtigo anteÍioÍ. a Conrssáo Espscial
iroÍes e íunçôes:
\NO
) GONçALVES

igor na prese[te data, revogando a Portaria

-se.
) de Urai, Estâdo do PâÍaná, ao pÍimeiÍo dia
dszessoto.
a - Prefeito do Munlciplo de Ural
.eria do Gabinêtê da PreÍeituía do Municipio
riro dia do mês de junho do âno de dois mil ê

Kurikl . CheÍe dê Gablnete

VALOR: RS 4.000,00 (Ouatro Mil Rears)
VIGÊNCI^: A contÍataçâo teíá vigência alé OUA7l2O1; , contâdos a paÍtk da dala dê

assinatuÍâ docontrâlo. FORO: CornarÉ de Cmgonhinhas/PR

Prefeitura Municipal de
Nova Santa Bárbara - PR

T

D6cÍeto n. 037, do 3í dc malo de 20í,
Súmula: 'Oispôe sbie a nomeação de nr€mbrcs do Conselho Municipalde OiÍoitos da

Pessa ldos'. O Sí. Eric Kondo, PÍsíeito MunicipâI. no uso das suâs atribuiçôeg legais.
Oêsela:

AÍt. 'lo Ficam nomeados para comporem o Conselho Municipal dê Direitos da Pessoâ
ldoss, onsanle ã Lei Municipal o.853/201 7. os seguintes sanhoíes:

| - Secrelaria Municjpâl de Assistência Scial - Fabiana Santana Alv6 Bispo e Zilda
Oliveira;

ll - Secretaíiâ Municipâl de Saúde - Michelê SoaÍes ds Josus e Ros ApaÍecida
NogueiÍa Gomssl

lll - S*retaÍia Municipal de Educaçáo, EspoÍte e CultuÍa - SéÍgio Gmes FcÍreiÍâ e
SiruniNooVieira;

lV- SecÍetada Municipal de Obíãs, TÍabâlhos Geíâçao dE EmpÍggo - LucioAlbeÍlo dos
Rêis e MaÍmAntoniodeAssis Nunes:

V -ProgÍama do Voluntariado Paranaense - PROVOPAR de Nova Santâ Bárbara -
Giâne RodÍigueseBenedita de Fátinla Munizda Cunha:

Vl-APÀE - Maria lnêsda Silva e Sdang€ NockodosSantos NoguoiÍâ;
Vll -Enüdades Roligiosâs-ClebeBon Pereiíãê José F6rcis@deÂhreida;
Vlll - Associâç5o de Moradores de Nova Sântâ 8áÍbâm -ÂntonioDenil§on de Liína B

CirsoloBeiia.
Art. 20 O presente Des€to enlÍa enr vigor na dâta da sua publiGção. revogando-se

lodas âs disposiÉes @ntÍáÍias. Nova Santa Báíbara, 31 dê nBio de 2017.
EÍlc Kondo - PrQíslto Munlcipal

Dêcreto n. 038, do 0t dÊ.lunho d! 2017
Súnrulâ: 'Dispós sobre a nomêaçào de memb{os do Cmsglho Municipal ds Diíeitos da

Criança e doAdolescsole. 6 dá outÍas píovidênciss'.
O Sí. EricKddo, PÍefeito Municipal. nouso dassuasatribuições legais, Dêcíeta:
Aí. 1o Fi€m nffiâdos para omporem o Csselho Municípaldo Diíeitos da Criânça 6

doAdolêsc€ote, úusoôíle a Lei Municipaln. 710/2O14, ern substitulÇào âos membíos do
qecreto n. 020/'l 7. G s€guintes senhoÍes.

Repíesentantes do Poder Público:
Tltulare3: Mich6llo S6res de JêEUs-SesêtaÍia Municipâlde Saúdô:
SéÍgioGonres FêíeiÍa- Sêcretaria Municipal de Edu€çâo, EspoÍte o Cultura;
Zilda Oliveira - SryetâÍia Municipal de Âssist6ncia Sociall
Lúcio Albêíto dos Reis - Sselaria Municipal do ObÍas. Trâbalho â G6roção de

Emprego.
Suplênter: Lu:iana RibeiÍo dos Santos -S€creiâriâ Munlcipal de Saúde:
SimoniNoíiMeira -Semtaria Municipalde EdEção, Espote e CulluÍa:
Priscylla Miuki Takao - Setrêtâria Municipal dêAssistência Scisl:
MarcoArtônio de Assis Nunes - Sacretaíia Municipel de Obras, TÍabalho ê G€Íaçâo de

EmpÍego.
Repísentantes da Smiedôde Civil :

Ítularos: Lucinéia Maúns Pelincel- Esmlade Educaçáo Espêcial -APAE/NSB:
SoniaRegtrra dos Santos- PROVOPARi
Clebeísol G'ovani da Rocha PL{e{a - Entidadâ Religiosa;
BrunaÍosüdosSantosCalixto- Entidade
Suplantes: Sôlanse Nocko dos Santos -

RBligiosa.
Escola d6 Educaçáo Especiâl -APAE/NSB:

Giane RodÍigues da Costa Kondo PÍIOYOPAR:
José Francisa deAlmeida - Entrdade Religiosai
Aparecida NuresÍosti - Énldade Religios.
AÍt. 2o Fics eleilo parâ o oxoÍcicio dâ pÍesidência do

da R@he Pereirâ, e a vice-píesidéncia a Hrgo da
Sec.eta.ia poÍcontâdà Sta. Priscylls Miuki Íakao.

Aí. 3o O presentê o{Íeto entÍa em vigor na datâ

Cmselho o Sí. Cleberson Giovani
Sra. Zilda de Oliveira. âindâ, s

da suâ revogãnclo-sê
to<las asdisposiçÕes contrárias. llova Santa 0:l de de

Obieto:
TitÉ: MenorpÍeço. poritem.
Reebirento dG envelop€s:^tê âs l3h3otrrin. do dia 2'll06i 2017.
AbêíuÍados oovelop€i: Dia 2 1 /06/201 7 às '14:00 hqas.
Preço Máxim; R1t 78.00O,00 (s€tenta € oito mil reais).
lnfoÍmações Conlplementares: poleráo s oblidas em horário dê expeóiente na

PreÍeitur8 Municipalde Nova Santa BártEra. sito á Rua y/alfrêdo Bitt€n$uítde MoÍâes no

222. pelo lono:,13-3266.8100, ou pq smail: litit'ií:n0jtr:nrh,pr!qr1.l1 §il6 1ypn.115[4Lgov,br
Nova Saala BârbaÍâ,01/06/20'l 7.

Sllvio Rosa d€ Lima . PÍesidante da Comlisão de Llcitação
PoÍtarla n'010/20í7

AVISO DE ÍOMADA OE
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RODRIGO YOSHIYUKI HAMADA-ME
CNPJ:1 3.854.992/000í -66

Rua Paraguai, 488 - Assai Centro Cep: 86220-000
Telefone: (43)9991 5-4968

RODRIGO YOSHIYUKI HAMADA-ME, RUA PARAGUAI NO

488, ASSAÍlnn, 1O+t 43) 99915-2809,
takeohamada@bol.com.br e 1 3. 854. 992/0001 -66

CARTA. CREDENCIAL

Ássa4 21, dejunho de 2017

À
Comissão de Licitação.

REF: EDITAL TOMADA DE PREçOS 
^ro 

05í / 2017 - PMNSB

Prezados Senhores,

O abaixo assinado, RODRIGO YOSHIYUKI HAMADA, carteira de
identidade, no 8.560.801-0 SESP/PR, na qualidade de responsável legal pela proponente RODRIGO
YOSHIYUKI HAMADA-ME, vem, pela presente, informar a Vossa Senhoria, que o senhor Ricardo Takeo
Hamada, carteira de identidade 8.687.021 SSP SP, é a pessoa designada por nós para acompanhar a
sessão de abertura e recebimentos da documentação de habilitação e propostas de preços, para assinar
as Atas e demais documentos, e com poderes para renunciar a prazos recursais a que se referir a
licitação em epÍgrafe.

Atenciosamente,

tr§

/degáod'4
RODRIGO YOSHIYUKI HAMADA, RG no 8.560.801-0 SSP/PR

sERVtÇo
Rua João

CLARINDO

Selo Digital No. twnbn . zXULJ . AovTt _ agtmr. Rsoye
Consulte esse selo em http//funarpen.com.bi 

' -"
ReconheÇo por SEMELHANCl 

L.-Ltfru iriãã, iióôiríbo yosHtyuKtHAMADA.*..*-.-.,^-- ---.-*;-"

Em teso verdade.
Nova S 20 Junh

DISTRITAL DE
de

n

U{



RESENDE & CAVALCANTE LTDA- ME
CNPI/ MF N.14.987.51 9 / 0001.-10

Rua Colombo n.o 210 sala2 - Centro- Cornélio Procópio Fone: (43) 98435 - 1507
email construtoraresende@yahoo.com.br

À Comissão de Licitação
Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 004/2017
PROCESSO DE ADMINISTRATIVO N." 051/2017
MT]NICÍPIO DE NOVA SANTA NÁNN^I,N.q. - PARANÁ
Objeto: Contratação de serviços técnicos de engenharia e desenho.

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa RESENDE & CAVALCANTE LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o
n" 14.987.519/0001-10, declara sob as penas da lei, que se trata de Micro Empresa, de

acordo com a receita bruta anual, podendo receber o tratamento previsto na Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2.006 e suas alterações Lei Complementar
n" 147, de 07 de agosto de2014, com relação ao Processo Licitatório, estando ciente da
responsabilidade administrativa, civil e penal.

Cornélio Procópio - PR, 2l de juúo de2017.

5S

tia,g87,5lg/oml 
-l ô'

MOSTI RESENDE
RG 4.506.026-8 SSP/PR

RESENDE & CAVALCAI-ÍTE
LTDA. ME

Rua Colombo, 210 - Sele 2
Centro - CEP 86.300{00

Comélio Proorplo
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RESENDE & CAVALCANTE LTDA- ME
CNPI/ MF N"14.987.519l 0001-L0

Rua Colombo n.o 2L0 sala2- Centro- Cornélio Procópio Fone: (43) 98/;35 -1507
email construtoraresende@yahoo.com.br

À Comissão de Licitação
Ref.: EDITAL TOMADA DE PREÇOS N" 004/2017
PROCESSO DE ADMINISTRATIVO N.' 051/2017
MI]NICÍPIO DE NOVA SAI\TA NÁNN^q.RA. PARANÁ
Objeto: Contratação de serriços técnicos de engenharia e desenho.

DECLARAÇÃO DE CUMPRTMENTO AO ART. 7.,INC. XXXTII DA
CONSTITUIÇAO FEDERAL

Prezados Senhores,

O signatário da presente, o seúor LUCIANO MOSTI RESENDE, representante
legalmente constituído da proponente RESENDE & CAVALCANTE LTDA - ME,
declara, sob as penas da Lei, que não mantém em seu quadro de pessoal menores de 18

(dezoito) anos em horiário noturno de trabalho ou em servigos perigosos ou insalubres,
não mantendo ainda, em qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

Cornélio Procópio - PR,2l de juúo de2017

RESENDE
RG 4.506.026-8 SSP/PR
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